Záruční list
Společnost:
BRASED EUROTEXTIL CZ spol.s r.o.
se sídlem:
Palackého tř.20, 612 00 Brno
IČO:
25327062
registrovaná u KOS v Brně, oddíl C, vložka 25404
poskytuje tímto:
Záruku po dobu 15-ti let na kvalitu a skryté vady vinylu Expona Domestic
to znamená, že při obvyklém užívání a dodržení podmínek pro poskytnutí záruky bude mít podlahová krytina po dobu 15-ti let
prokazatelné vlastnosti dle normy ČSN EN 649.
Dodavatel/zhotovitel:

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..

Zákazník:

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..

V Brně dne:

………………………..

Ing.Aleš Sedláček, jednatel

………………………..

Záruční podmínky Expona Domestic
Vezměte, prosím, na vědomí následující záruční podmínky pro vinylové podlahy Expona Domestic:
1. Záruka 15 let je poskytnuta za předpokladu, že vinylové podlahy jsou položeny a použity pouze v prostorách vhodných pro výrobek a v souladu s
instrukcemi k pokládce a návodem na údržbu. Při montáži a údržbě používejte pouze předepsané nebo doporučené pomůcky a přípravky.
2. Podlahy s viditelným poškozením nebo viditelnou výrobní vadou nesmí být vůbec nainstalovány, a pokud tak je učiněno, nevztahuje se na ně
záruka. Nenainstalovaná podlaha s viditelným poškozením nebo viditelnou výrobní vadou podlaha bude dodavatelem vyměněna.
3. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené úmyslným poškozením nebo poškozením z nedbalosti nevhodným užíváním, chybnou instalací,
mechanickým poškozením, vadnou konstrukcí stavby nebo podkladu, použitím nevhodného lepidla, nesprávnou údržbou, nadměrnou vlhkostí,
poškození způsobené poškrábáním povrchu ostrými předměty, nadměrnou vlhkostí, na skvrny vzniklé kontaktem s latexovými nebo pryžovými
podklady, zabarvení či poškození způsobené od podrážek obuvi, poškození způsobené nedbalostí (např.přesuny zařízení po podlahovině bez použití
přiměřené ochrany), působením agresivních chemikálií, ohněm, explozí, povodněmi, záplavami, přírodní katastrofou, apod.
4. Záruka se nevztahuje na přirozené objemové a tvarové změny podlahy, zapřičiněné klimatickými změnami nebo přirozenou dilatací podlahy. Záruka
se nevztahuje na běžné opotřebení, změnu lesku povrchu, změny zbarvení a barevnými změnami zapřičiněnými vlivem jasu a slunečního záření.
sousedních dílů podlahoviny, pokud se tyto materiály liší výrobními šaržemi.
5. Záruka se nevztahuje na podklady, kde vlhkost, rovinatost, hladkost a bezprašnost podkladu neodpovídá ČSN.
6. Písemná reklamace musí být společně s kopií faktury doručena dodavateli v zákonem stanovené lhůtě.
Rozsah záruky:
V případě oprávněné reklamace do 2 let od data zakoupení výrobku Expona Domestic zajistí výrobce kompenzaci daného materiálu za materiál stejný
nebo ve srovnatelné kvalitě. Po uplynutí 2 let záleží výše úhrady na míře každoročního opotřebení výrobku.
Opotřebení za prvních 5 let bude u materiálu s patnáctiletou zárukou odpovídat 10% ročně, opotřebení za dalších 10 let bude odpovídat 5% ročně.
Záruka se týká pouze nově zakoupeného prvotřídního materiálu a nezahrnuje náhradu nákladů na dopravu a instalaci. 15-ti letá záruka znamená, že
do 15-ti let od data zakoupení výrobku původním kupujícím nedojde u podlahoviny k prošlapání ani výskytu výrobních vad.

